
Zeventigplussers
zijn best gelukkig
Een geruststelling voor al wie
opziet tegen ouder worden:
een ruime meerderheid van
de mensen die de zeventig
gepasseerd zijn, noemt
zichzelf ‘best gelukkig’. 
Dat blijkt uit een peiling van
ViaVoice voor de krant 
Le Monde.

89%
Percentage Franse 70-plussers
dat zichzelf gelukkig noemt.
Slechts negen procent zegt 
niet gelukkig te zijn.

54%
zegt dat je echt oud wordt als je
hulp nodig hebt in het dagelijkse
leven.

44%
vindt dat echt oud worden
samengaat met het verlies van
mentale en fysieke kracht.

76%
noemt zich goed voorbereid op
het ouder worden. Twintig
procent noemt zich niet goed
voorbereid.

55%
vindt dat vooral de overheid in
de toekomst de ondersteuning
(financieel, medisch
en sociaal) van de
ouderen moet
verzekeren.
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Busramp

Italië. Zeker 37 mensen
komen om als een bus in

een ravijn stort in het zuide-
lijke Avellino, in de buurt

van Napels. 11 inzittenden
raken gewond. Hoe en

waarom de bus van de weg
raakte en 30 meter diep
viel, is nog onduidelijk.

WERELD

28 I 07 
Poging tot stabiliteit

Mali. De Malinezen kunnen
voor het eerst naar de

stembus, nadat een interna-
tionale troepenmacht in de

lente het noorden heeft
moeten heroveren op jiha-
disten. Ibrahim Boubacar

Keita en Soumaila Cisse zijn
de favorieten in de eerste
ronde van de presidents-

verkiezingen.
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28 I 07 
Hun Sen blijft 

Cambodja. Premier 
Hun Sen wint opnieuw de

parlementsverkiezingen, en
blijft ook na 28 jaar aan de
macht. Zijn Cambodjaanse
Volkspartij pakt 68 van de
123 zetels. De oppositie

heeft er 55, maar erkent
de verkiezingen niet en

spreekt van fraude.
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28 I 07 
Klaar om te praten

Israël. De regering geeft
groen licht om 104 Pales-

tijnse gevangenen vrij 
te laten, in vier fases. 

Dat maakt de weg vrij voor
de eerste directe vredes-
onderhandelingen met de

Palestijnen in drie jaar. 
Ze beginnen maandag in
Washington, meldt de

Amerikaanse regering.
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Coca-Cola trapte de grootschalige
 reclame campagne ‘Share a Coke’ af in
 België. Op halveliterflessen prijken in
plaats van het iconische opschrift Coca-
Cola deze zomer de 150 populairste voor-
namen in België. Knack meldde eerder al
dat Coca-Cola na overleg met de Belgische
Moslimexecutieve besloot de in België
 populaire naam Moham(m)ed niet op de
flesjes te laten verschijnen. Hetzelfde geldt
voor geregistreerde voornamen zoals Dirk
en Albert (Heijn). Burgers met minder po-
pulaire namen kunnen zich niettemin op
een fles cola laten vereeuwigen dankzij
 labelmachines van Coca-Cola die het hele
land doorkruisen.

Zwarte lijst
In Duitsland neemt de campagne gro-

tere proporties aan. Daar heet de
actie ‘Trink ’ne Coke mit’ en kun-
nen consumenten hun flesje met
hoogstpersoonlijke etiketopdruk
online bestellen en thuis laten
 afleveren. De kostprijs is maar
liefst 5 euro voor één geperso-
naliseerd flesje van 20 centi-
liter (2 euro voor de drank,
2,95 euro voor de ver-
zending en 0,15 euro
voor het leeggoed).

Coca-Cola Duits-
land stelde echter
snel vast dat de
vrijheid van etiket-
tering en de creati-
viteit van mensen
niet per se te rij-
men zijn met het
bedrijfsimago. 
De multinatio-
nal stelde
daarom een
zwarte lijst

op van voornamen en woorden die niet op
de flesjes gedrukt mogen worden, omdat
ze geen ‘positief levensgevoel uitdruk-
ken’, aldus de multinational. ‘Enkele
woorden die wij en anderen unschön (niet
mooi) of beledigend vinden, zijn niet toe-
gelaten, onder meer verwensingen, poli-
tiek gemotiveerde woorden, begrippen
met een religieuze connotatie en andere’,
luidt het op de website.

Daarop volgt een hilarische  opeen -
stapeling van Duitstalige en Engelstalige
begrippen die de etiketcensuur niet over-
leefden. Zo blijken Oezbekistan, onder-
broek en kapitalisme niet cola-compatibel.
 Verder mag geen cola worden gedronken
met de naam van concurrerende dranken
(Pepsi, Jack Daniels, Rotwein), erotische
beroepsbeoefenaars (callgirl, matras,
 nudist), religieuze personages (Allah,

 Jezus, humanist) en dictators 
(Mubarak, Adolf Hitler, Pol Pot).
Ten slotte weert de frisdrankgigant
ook de slogans ‘Drink een cola
met’  salmonella, windpokken,

huismijtallergie en nierstenen.
En Mohammed, Muham-

mad, Muhammet, Muham-
med, Mohammeed, Mo-

haammed, Moohammed,
Mohammedd en
 Mohhammed  blijven
natuurlijk evenzeer 
verboden.

Lukas Vanacker

Creativiteit heeft grenzen voor Coca-Cola 
Sinds eind april probeert Coca-Cola de klant in te palmen met gepersonaliseerde colaflesjes.
Maar op het internet verscheen vorige week een lijst van begrippen die Coca-Cola in
Duitsland niet op haar etiketten wil. The Coca-Cola Company blijkt afkerig voor seks, 
religies, ziekten en concurrenten. 
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Alleen wat
een ‘positief
levensgevoel’
uitdrukt,
is toegelaten.


